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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทที่
ก าหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ (กรรมการ 13 ทา่น จาก 14 ทา่น เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.85) 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 

4. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 

5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

6. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

8. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
  ดแูลกิจการ 

9. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสีย่ง 

10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดแูลกิจการ 

11. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ 

12. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสีย่ง 
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13. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอมติ โลเฮีย กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายพอล ฟลปิส์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายสเุมธ แจ้งสามส ี ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

3. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีด้้วย  

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน  654 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 2,524 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จ านวน 3,178 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 4,444,352,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1256 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ทีป่รึกษา
กฎหมายจากบริษัทส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั จะท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ด าเนินการประชุมในภาค
ภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุวา่ ในการประชุม
จะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุม
ก่อนด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามที่ตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะ
เสนอหรือถามค าถามในเร่ืองอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อที่
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการออก
เสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการ
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ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจาก
การน าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้
ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วม
ประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย 
หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสยีงตามจ านวนหุ้น โดยไมต้่องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก ส าหรับ
การรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะน าเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 ส าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ทกุใบ ไมว่า่จะลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นจะต้องลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน สว่นคะแนนเสยีงในการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ก าหนดระยะเวลา
การน าเสนอไว้ตัง้แตว่นัที่ 4 กนัยายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรยกเลิกวาระที่ 1 เร่ืองการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประหยดัเวลาในการประชุม โดยที่ในปัจจุบนัมีบริษัท
ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีมากกว่า 50 แห่ง ที่ยกเลิกวาระที่ 1 โดยบริษัทเหล่านัน้จะจัดส่ง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) เพื่อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น และเปิดเผย
ข้อมลูไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมว่าไม่ควรยกเลิกวาระที่ 1 เร่ืองการพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจากยงัมีความจ าเป็นในแง่ของกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นถือเป็นหลกัฐานส าคญัในการตรวจสอบภายหลงัหากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท
จดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ไปยงัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อคดัค้านอื่นๆ 
เพิ่มเติม ซึง่หากบริษัทไมไ่ด้รับข้อคดัค้านจากผู้ ถือหุ้นรายใด บริษัทอาจถือวา่รายงานการประชมุนัน้ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดแล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทัง้สองท่านส าหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าทาง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาประเด็นดงักลา่วเพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,445,205,180 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 3,700 เสยีง          คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 239,600 เสยีง  

 บตัรเสยี  -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 1,096,034 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,445,448,480 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

   นายระเฑยีร ศรีมงคล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบก าไรขาดทนุรวม 

• บริษัทรายงานปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิต 9.1 ล้านตัน ในปี 
2560 ซึง่สว่นใหญ่มาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซือ้กิจการที่เสร็จสิน้ในปี และการเพิ่มขึน้เล็กน้อยของ
อตัราก าลงัการผลติ 

• รายได้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จาก 254.6 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 286.3 พนัล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นไป
ตามปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 และราคาผลติภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนั 
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• Core EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 จาก 27.4 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 34.1 พนัล้านบาทในปี 2560 โดยมี
สาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนผลิตภณัฑ์และปริมาณการผลิตใหม่ที่เกิดขึน้จากการเข้าซือ้สินทรัพย์ใน
ธุรกิจ feedstock ทัง้นี ้Core EBITDA ไมร่วมผลก าไรขาดทนุในสนิค้าคงเหลอืและรายการพิเศษอื่นๆ 

• ก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 61 จาก 9.7 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 
15.6 พนัล้านบาทในปี 2560 โดยสาเหตุหลกัมาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซือ้กิจการที่เสร็จสิน้ในปี 
2560 และบางสว่นมาจากการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิซึง่ริเร่ิมโดยผู้บริหารของบริษัท 

• ก าไรหลกัต่อหุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 63 จาก 1.79  บาทต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 2.91 บาท ต่อหุ้นในปี 2560 ทัง้นี ้ก าไร
หลกัตอ่หุ้นรวมดอกเบีย้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 

• ก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จาก 3.15 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 เป็น 3.98 ตอ่หุ้นในปี 2560 เนื่องจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้
และรายการพิเศษ 

• สว่นตา่งระหวา่งก าไรหลกัตอ่หุ้นและก าไรตอ่หุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น ก าไร/(ขาดทนุ)ในสนิค้าคงเหลอื ก าไร
จากการตอ่รองราคาซือ้เมื่อเข้าซือ้กิจการ เป็นต้น  

บริษัทรายงานก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 15,576 ล้านบาทในปี 
2560 เทียบกบัก าไรหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ จ านวน 20,883 ล้านบาทในปีเดียวกนั โดยสว่นต่าง
เกิดจากเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. ก าไรในสนิค้าคงเหลอื จ านวน 1,102 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกบัก าไรในสนิค้าคงเหลอืจ านวน 205 ล้านบาทใน
ปี 2559 

2. ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่จ านวน 1,381 ล้านบาทในปี 
2560 เทียบกับ 6,022 ล้านบาทในปี 2559 โดยรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2560 มาจากก าไรจากการต่อรองราคาซือ้
จากการเข้าซือ้กิจการ DuraFiber ประเทศเม็กซิโกและประเทศฝร่ังเศส รวมทัง้ Artlant ประเทศโปรตเุกส  

3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซือ้กิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเร่ิมด าเนินงานจ านวน 540 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับ 
186 ล้านบาทในปี 2559 สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จ่ายก่อนการเร่ิมด าเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4. รายได้พิเศษอื่นๆ จ านวน 3,364 ล้านบาทในปี 2560  เทียบกบัรายได้พิเศษอื่นๆ จ านวน 504 ล้านบาทในปี 2559 
โดยรายได้พิเศษในปี 2560 นัน้สว่นใหญ่เนื่องจากมีการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จากร้อยละ 35 เหลืออตัราร้อยละ 21 สง่ผลให้เกิดการกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบางส่วนซึ่ง
เป็นรายการท่ีเกิดครัง้เดียวในปี 2560 

จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากจ านวน 91.8 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 119 พนัล้านบาทในปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้และการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) 

• สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากจ านวน 258.4 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 282.4 พันล้านบาทในปี 2560 
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซือ้กิจการของบริษัท 



- 6 - 
 

 

• อตัราส่วนหนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิต่อทนุ ลดลงจากเดิม 0.88 เท่า ณ สิน้ปี 2559 เป็น 0.54 เท่า ณ สิน้ปี 
2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ช าระคืนเงินกู้  (2) สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากก าไรที่เพิ่มขึน้ (3) การออกหุ้น
ใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  ทัง้นี ้หนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิ เกิดจากหนีส้ินสทุธิ
หกัรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมด าเนินงาน ณ วนัท่ีรายงาน 

• หนีส้ินรวมลดลงร้อยละ 2 จากจ านวน 166.6 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 163.4 พนัล้านบาทในปี 260 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทมเีงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง การออกหุ้นกู้  และการลดลงของหนีส้นิภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีหกักลบเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มสงูขึน้ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของปริมาณการผลิต
จากการขยายธุรกิจและการเข้าซือ้กิจการ 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 28.9 พนัล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกบัจ านวน 24.9 พนัล้านบาท 
ในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เนื่องจากการปรับปรุงในสว่นของผลการด าเนินงานและกระแสเงินออกของเงินทนุ
หมนุเวียนสทุธิจากราคาผลติภณัฑ์ที่เพิ่มสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ 

• กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลงจาก จ านวน 36.4 พันล้านบาท ในปี 2559 เป็น 28.8 พนัล้านบาท ในปี 
2560  ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ Glanzstoff กิจการ DuraFiber ในประเทศฝร่ังเศสและประเทศเม็กซิโก 
กิจการ Artlant PTA รวมไปถึงการขยายโรงงาน PTA ใน Rotterdam และโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• กระแสเงินสดได้มาจากการจดัหาเงินจ านวน 2.7 พนัล้านบาทในปี 2560 สว่นใหญ่มาจากบริษัทมีกระแสเงินสด
รับจากกิจกรรมจดัหาเงินจากเงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การออกหุ้นกู้  
และเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวซึง่ใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจและช าระคืนหนี ้

• บริษัทมีสภาพคลอ่งเท่ากบั 63.4 พนัล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560  ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารจ านวน 6.8 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือที่ยงัมิได้เบิกใช้จ านวน 56.5 พนัล้านบาท แสดงให้
เห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท 

นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ 
และพฒันาการในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล 
ซื่อสตัย์สจุริต และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้น าพระราชบญัญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจกัรปี 2553 เป็น
นโยบายปฏิบตัิในองค์กรตัง้แตปี่ 2554 และออกนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตัง้แตปี่ 2557 อนัเป็นแนวทางการท างาน
ของพนกังานทกุคนตลอดมา 

 

 

 



- 7 - 
 

นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริต  )CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตและการจ่ายสินบน ซึ่งต่อมาในเดือนตลุาคม 2557 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  โดยมีก าหนดอายุ
สมาชิก CAC คราวละ 2 ปี ซึง่ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่อายสุมาชิก CAC   

ในปีที่ผา่นมา บริษัทได้สือ่สารนโยบายไปยงัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศไทยและในตา่งประเทศ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ปราศจากการคอร์รัปชั่นในองค์กร ทัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทต้องได้รับความร่วมมือจาก
หนว่ยงานอื่นๆ เพื่อการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้ บริษัทจึงสือ่สารนโยบายขององค์กรไปยงัผู้มีสว่น
ได้เสยีที่ส าคญักบัประเด็นนีท้ัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอรัปชัน่ของบริษัทลกู เพื่อให้บริษัทสามารถปรับแนว
ทางการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ให้ตรงกบัลกัษณะความเสี่ยงเฉพาะกิจการของบริษัทลกูในแต่ละภมูิภาคได้ตามความ
เหมาะสม 

ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ที่บริษัทเน้นย า้และให้ความส าคญัมาตลอดส าหรับนโยบายการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ 
เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทได้ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใส 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการ
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  ได้น าเสนอรายงานแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
เอกสารดงักลา่วได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ  

นายอาลก โลเฮีย กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง และกลา่วกบัที่ประชุมว่าผล
การด าเนินงานของบริษัทท่ีจะน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในวนันี ้เป็นหลกัฐานที่แสดงถึงการทุ่มเทในการท างานของพนกังาน IVL 
ตลอดปีที่ผ่านมา ปี 2560 บริษัทได้รับคดัเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือดชันีความ
ยัง่ยืนดาวโจนส์ ความส าเร็จในครัง้นีถื้อเป็นข้อพิสจูน์ถึงความตัง้ใจและความทุม่เทของผู้ที่เก่ียวข้องทกุคนเพื่อท าให้บริษัทมี
การเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

กลยทุธ์ที่บริษัทน ามาใช้ในช่วงเวลาที่ผา่นมานัน้สง่ผลให้เกิดผลลพัธ์ที่นา่พอใจอยา่งยิ่ง  ดงัที่เคยกลา่วไว้
ก่อนหน้านีว้า่ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA ให้เป็นสองเทา่ในทกุๆ 5 ปี ซึง่บริษัทสามารถท าได้เกินความคาดหมายที่
เคยให้สญัญากบัผู้ ถือหุ้นไว้ นัน่คือ EBITDA ของบริษัทนัน้เติบโตเป็นสองเทา่ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี นอกจากนี ้บริษัทมี
กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ ดงัจะเห็นได้จากความส าเร็จในการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
ต่างๆ ที่เป็นไปตามเป้าหมายในท้ายที่สดุ รวมถึงรายได้ที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหลา่นีส้่งผลตอบแทนให้บริษัท
กลายเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

นายอาลก โลเฮีย กลา่วเพิ่มเติมวา่ก าไรหลกัตอ่หุ้นของบริษัท (Core EPS) มีการเติบโตอยา่งโดดเดน่ อยู่
ที่ร้อยละ 70 ซึ่งเน้นไปที่ปัจจยัพืน้ฐานของการด าเนินธุรกิจ จึงถือเป็นเร่ืองที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากฝ่ายจดัการได้มีการ
คาดการณ์การเติบโตดงักลา่วเอาไว้ ดงันัน้ จึงตัง้ราคาที่เหมาะสมส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ 
IVL-W2 ซึ่งเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุ และบริษัทยงัมีงบดลุที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมที่จะเร่ิมด าเนินการตามแผนการเติบโตทัง้
แผนการขนาดใหญ่และขนาดเลก็ บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะเดินหน้าตอ่ไปตามแผนการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในทกุๆ 
ปี เพื่อให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์บริษัทคือ “มุง่มัน่ท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภณัฑ์ชัน้น าระดบัโลก สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที่ดีเพื่อสงัคม”  
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IVL เป็นบริษัทไทยที่มีความภาคภูมิใจ ซึ่งด าเนินงานอยู่บนพืน้ฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการเติบโตใน
อนาคต โดยมีผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานทั่วโลก มีรายได้ที่ เพิ่มมากขึน้จากธุรกิจที่หลากหลายอนัเกิดจากการใช้
นวตักรรมอนัทนัสมยั นอกจากนี ้งบดุลที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ต่างๆ และบุคลากรที่มีความสามารถจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ต่อไปเร่ือยๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อีกทัง้กลยุทธ์ที่บริษัทน ามาใช้ด าเนินงานก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในการ
เลอืกลงทนุกบัโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม ดงัจะเห็นได้จากการเข้าซือ้กิจการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

หลงัจากที่เกิดเหตกุารณ์สินค้าล้นตลาดจนเกินความต้องการในธุรกิจ Necessities ขณะนีส้ถานการณ์
ก าลงัเปลีย่นแปลงในทางบวก ดงันัน้ บริษัทจึงคาดการณ์วา่ ธุรกิจ Necessities จะสามารถปรับตวัและท าก าไรได้ดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องในทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรม โดยจะยงัคงรักษาระดบัรายได้เอาไว้จากตลาดภายในภมูิภาค การเข้าถึงลกูค้า 
และการบรูณาการในหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain Integration) 

บริษัทยงัคงใช้กลยทุธ์การสร้างมลูค่าเพิ่มผ่านธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม High Value Added 
(HVA) ซึง่เป็นปัจจยัที่ท าให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางที่ดี เกิดความร่วมมือกนัอย่างเต็มที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งธุรกิจ 
HVA จะท าให้บริษัทมีการเติบโตทีแ่ข็งแกร่งและมีอตัราก าไรท่ีมัน่คง 

นายอาลก โลเฮีย ได้น าเสนอโครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่ซึง่จะท าให้เห็นภาพการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตได้ชดัเจนขึน้ ในปี 2560 บริษัทได้อนมุตัิโครงการหลายโครงการท่ีต้องใช้เงินลงทนุกวา่ 1.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่
รวมถึง 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยกมาจากปี 2560 จากกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 และหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (net debt to equity 
ratio) ในอตัราสว่น 1:1 บริษัทคาดการณ์วา่จะมีการใช้เงินเพื่อลงทนุประมาณ 7 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2561-2564 
การลงทนุนีไ้ด้รวมถึงการซือ้กิจการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วแตย่งัไมเ่สร็จสมบรูณ์ 

นายอาลก โลเฮีย ยงัได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึง Supplier ผู้ดูแล
เก่ียวกบัการเงิน และพนกังานทกุคนท่ีให้การสนบัสนนุและเช่ือมัน่ในตวับริษัทอยา่งตอ่เนื่องตลอดมา 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม
ในปีที่ผ่านมา จากนัน้จึงสอบถามว่า (i) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม High Value Added 
(HVA) ในปี 2560 เกิดจากสาเหตอุะไร (ii) ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Commoditiy product) จะมีผลต่อผลประกอบการของ
บริษัทอยา่งไรในอนาคต (iii) ใครคือคูแ่ขง่ที่ส าคญัของบริษัท 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าผลก าไร EBITDA ในปี 2560 จากธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  High 
Value Added (HVA) นัน้อยู่ที่ 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1,004 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากบั 18.171 พนัล้านบาท 
จาก 34.077 พนัล้านบาท  คิดเป็นอตัราสว่นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ EBITDA ในปี 2560 มาจากธุรกิจ HVA ซึ่งเติบโตขึน้
จากปี 2559 มากกว่าร้อยละ 25 แสดงให้เห็นว่าผลก าไร EBITDA จากธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value 
Added (HVA) นัน้มีการเติบโตขึน้อยา่งมาก 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าผลประกอบการของบริษัทนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัย 2 สิ่ง คือ 
คา่ใช้จ่ายของบริษัทและการเติบโตจากปริมาณการขาย (Volume growth) สว่นส าคญัในการเติบโตที่แข็งแกร่งของปริมาณ
การขาย (Volume growth) ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานัน้ มาจากธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม  High Value Added 
(HVA) ซึง่มีความสามารถในการท าก าไรได้ดี สิ่งส าคญัที่บริษัทค านึงถึง คือ การควบคมุค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดบัคงที่ ซึ่งมี
สว่นช่วยให้อตุสาหกรรมของบริษัทมีเติบโตขึน้ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ตอ่ปี  
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ส าหรับคู่แข่งหลกัของบริษัทมีค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีสว่นแบ่งทางการตลาดทัว่โลกที่ 21% ในธุรกิจ 
PET และบริษัทยงัเห็นโอกาสจากนกัลงทนุที่ไม่ประสงค์จะด าเนินธุรกิจนีอ้ีกต่อไป ซึ่งจะท าให้เรามีโอกาสในการเข้าซือ้
กิจการ 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม 3 ค าถาม ดงันี ้(i) ในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของ
บริษัทเติบโตขึน้อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ธุรกิจ Feedstock ที่มีการเติบโตจากร้อยละ 10.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
14.8 ในปี 2560 จึงอยากทราบว่าผลประกอบการกลุม่ธุรกิจ Feedstock ที่ดีขึน้นัน้ เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกหรือ
ความสามารถของบริษัท (ii) บริษัทจะได้รับสว่นแบ่งการตลาดจากอตุสาหกรรมกลุม่ยานยนต์เนื่องจากการเข้าซือ้กิจการ
เส้นใยยางรถยนต์หรือไม ่อยา่งไร (iii) ขอให้วิเคราะห์ราคาในอนาคตของ shale gas ที่น าไปผลติ ethylene cracker 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงค าตอบในค าถามที่ 2 ว่า ธุรกิจเส้นใยยางรถยนต์ที่บริษัทเข้าซือ้กิจการนัน้ เป็น
ธุรกิจที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่ธุรกิจที่เพิ่งจะเร่ิมต้น โดยผลิตภณัฑ์ทัง้หมดถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งก าลงัเติบโตและให้
ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัท จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ได้ยกตวัอยา่งและอธิบายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์บางอยา่งที่ผลิตโดยเส้นใย
ของ IVL ซึง่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วได้รับการตรวจสอบคณุภาพและไมต้่องใช้เวลานานในการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ เพราะเหตุ
นีจ้ึงอาจกลา่วได้ว่าบริษัทอยู่ในต าแหน่งผู้น าในธุรกิจยานยนต์ ส าหรับค าถามที่ 3 (เร่ือง Shale gas) นายอาลก โลเฮีย 
กลา่วถึงงานวิจยัของบริษัทที่พบวา่ มีอปุทาน (Supply) Shale gas จ านวนมากในทวีปอเมริกาเหนือและมีการจดัจ าหน่าย
ในราคาที่แขง่ขนัได้ (Competitive Price) ซึง่ดงึดดูให้บริษัทต้องการเข้าไปลงทนุในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการท าก าไรให้ดีขึน้ ในสว่นของค าตอบเก่ียวกบัการวิเคราะห์ EBITDA ส าหรับค าถามแรก นายอาลก โลเฮีย ได้กลา่วถึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในรายงานประจ าปี 2560 และอธิบายให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงหลักในการค านวณ EBITDA และการ
เปลีย่นแปลงของ EBITDA ในธุรกิจ Feedstock และ PET 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผลิตภณัฑ์ในกลุม่ PTA, NDC และ IPA จะมีความผนั
ผวนในอนาคตหรือไม ่อยา่งไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ผลติภณัฑ์ในกลุม่ PTA มีแนวโน้มที่ดีขึน้ แต ่PTA ไมใ่ช่กลุม่ผลติภณัฑ์ที่มี
มลูค่าเพิ่ม High Value Added (HVA) แต่เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ (Commoditiy product) สว่น IPA นัน้เป็นสินค้ากลุม่ HVA 
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทที่แท้จริงนัน้เป็นผลมาการรวมของทกุสว่นธุรกิจเข้าด้วยกนั 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะวา่ บริษัทควรน าเสนอต่อตลาดว่าธุรกิจของบริษัท 
คือ “ปิโตรเคมี” (Pertrochemical Company) มิใช่เป็นเพียงธุรกิจ “เคมีภณัฑ์” (Chemical Company) อีกต่อไป เนื่องจาก
ผลติภณัฑ์บางอยา่งของบริษัทมาจากปิโตรเคมี นอกจากนี ้ได้ช่ืนชมผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถทาง
การตลาด (Marketing Capability) ที่สร้างมลูคา่เพิ่มเป็นอยา่งมากให้กบับริษัท 

นายกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าบริษัทได้รับเงินจ านวนเท่าไร จากการใช้สิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 หรือ IVL-W2 ที่จะหมดอายใุนปีนี ้และเงินที่ได้รับนัน้เพียงพอกบัการเข้าซือ้
กิจการใหม่ๆ หรือไม่ และบริษัทมีโครงการที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั IVL-W3 และ IVL-
W4 หรือไมใ่นอนาคต 
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นายซนัเจย์ อาฮูจา ตอบวา่มีใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 หรือ IVL-W2 ประมาณ 370 
ล้านหน่วย ปัจจุบนัมีการใช้สิทธิไปแล้วประมาณ 166 ล้านหน่วย และสามารถใช้สิทธิได้ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และ
สิงหาคม ในปีนี ้ โดยบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 14-15 พนัล้านบาท หาก IVL-W2 มีการใช้
สทิธิทัง้หมด  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีโครงการที่จะออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิเพิ่มเติม และเงินท่ีบริษัทได้รับนัน้เพียงพอส าหรับความต้องการในปัจจบุนั 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วเพิ่มเติมว่าเขาได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
นานาชาติ “โครงการพลงังาน และเทคโนโลยีที่ยัง่ยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018) ในหวัข้อ "Sustainable Energy 
Technology Asia" ภายในนิทรรศการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ผู้บริหารควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมใหม ่ๆ เพิ่มเติม 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ จากข้อมลูน าเสนอของบริษัท (Business Outlook) แสดงให้
เห็นวา่อตัราก าไรของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม High Value Added (HVA) (HVA Spread) ในปี 2561 จะน้อยกว่าในปี 
2560 ดงันัน้ จึงต้องการทราบวา่แนวโน้มการเติบโตของอตัราก าไรของกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (HVA) จะเป็นอย่างไร
ในปี 2561 และขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานหรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า เหตผุลที่อตัราก าไร (Margin) ของ HVA ในปี 2561 จะน้อยกว่า ปี 2560 
เพราะสว่นประสมของผลิตภณัฑ์ (Product Mix) โดยในปี 2560 มีบางผลิตภณัฑ์ที่ท าก าไรได้ดีมากเนื่องจากประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ดงันัน้ในปี 2561 บริษัทจึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าผลิตภณัฑ์นีจ้ะสามารถท าก าไร
ได้ดีเทียบเท่ากบัปี 2560 หรือไม ่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม  High Value Added (HVA) ยงัคงเป็น
ธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการท าก าไรได้ดีมากถึงแม้ว่าจะมีความผนัผวนด้านปริมาณก็ตาม ดงันัน้  ผลงานของธุรกิจกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม (HVA) จะยงัคงไปได้ดี มีอตัราก าไรท่ีมัน่คง จะมีเพียงสว่นประสมของผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ที่
มีการเปลีย่นแปลง ส าหรับอปุสงค์และอปุทานนัน้ไมม่ีบทบาทส าคญัในการเพิ่มหรือลดของอตัราก าไรในธุรกิจ HVA 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,444,321,569 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
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 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 1,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,979,203 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 853,292 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,446,301,772 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 นัน้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2560 ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ซึง่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากสว่นแบ่งของก าไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน ารายได้มา
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนัน้จึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงิน 
ปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัท 
มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,446,298,075 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 3,700 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 12,100 เสยีง 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 12,103 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,446,313,875 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14  ซึง่ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนีท้กุทา่นยินดีรับเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้น
จากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล  กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการ 
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 
Feedstock และ PET 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน และการ
บริหารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

4. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ  

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัิและประสบการณ์ในการท างานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้
ค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ทัง้นี ้นายคณิต สห์ี นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา และ
นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้ออกจากห้องประชมุไปในระหวา่งการประชมุในวาระนี ้ 

นางสาวนงเยาว์ แต้ศิริ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ว่าอะไรคือจุดแข็งของกรรมการอิสระที่พ้นจาก
ต าแหนง่ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัมาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง และจุดแข็งของกรรมการอิสระดงักลา่วมีความ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทอยา่งไร นอกจากนี ้อยากทราบวา่คณะกรรมการบริษัทจะมีนโยบายการก าหนดวาระในการ
ด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระหรือไมว่า่ไมค่วรด ารงต าแหนง่เกินกวา่ 9 ปี 

นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
และคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาแล้วว่าอตุสาหกรรมและธุรกิจที่บริษัทด าเนินการนัน้มีความซบัซ้อนสงูและต้องใช้
ระยะเวลาหลายปีในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะแสดงบทบาทของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการอิสระชุด
ปัจจุบนัได้แสดงให้เห็นถึงคณุค่าของตนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและจะยงัคงมีบทบาทที่ส าคญัต่อไปในอนาคต การ
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งให้ไม่เกิน 9 ปีนัน้ อาจเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ กรรมการอิสระของบริษัทล้วนเป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยและมีความตระหนกัถึงหน้าที่
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และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายในฐานะของกรรมการอิสระอยา่งเต็มที่ และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมาอย่างยาวนาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัร่วมงานกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อประเมินมาตรฐานการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลการปฎิบตัิงานของกรรมการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ จะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทตอ่ไป 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. นายคณิต สห์ี - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,397,882,639 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.9120 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 48,375,246 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.0879 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 61,150 เสยีง  

 บตัรเสยี 6,000 เสยีง 

2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,425,661,905 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.5368 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 20,593,980 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.4631 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 63,150 เสยีง  

 บตัรเสยี 6,000 เสยีง 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,425,660,905 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.5368 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 20,594,980 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.4631 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 63,150 เสยีง  

 บตัรเสยี 6,000 เสยีง   
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4. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา - กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,446,246,885 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 8,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 64,150 เสยีง  

 บตัรเสยี 6,000 เสยีง 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,439,989,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8589 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 6,272,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1410 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 63,150 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 11,160 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,446,325,035 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจ าของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจ านวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,320,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจ าของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 900,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 14,999,990 บาท  
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 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,398,109,877 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.9156 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 47,983,853 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 1.0791 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 231,305 เสยีง                    คิดเป็นร้อยละ 0.0052 

 บตัรเสยี -ไมม่ี-  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี
เพื่อเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาว
สรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4628 
หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่มีคณุสมบตัิ
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นอตัราเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 

  เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,440,315,045 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8654 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 5,982,590 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1345 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 27,400 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อที่ 25  

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 (เดิม) ซึง่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเนื่องจากขดักบัมาตรา 100 
(ใหม)่ ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชุม 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ดงันัน้ บริษัทจงึจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ในข้อ 25 (เดมิ) เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมายที่แก้ไขใหมต่ามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 ดงักลา่ว โดยแก้ไขเป็นดงันี ้

 “ข้อ 25. (ใหม่) คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถื อหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

โดยในการนี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 
(Group CEO) เพื่อด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างข้อบงัคบัใหม่ของบริษัทที่มีการแก้ไขกับ
ข้อบงัคบัเดิมที่มีอยู ่และการแก้ไขนัน้จะสง่ผลดีตอ่บริษัทอยา่งไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ ข้อบงัคบัใหมข่องบริษัทมีการก าหนดจ านวนผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นให้น้อยลง ซึ่งท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ 
ดงันัน้ บริษัทจึงต้องการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้  

 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,446,314,806 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ -ไมม่ี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 23,429 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 13,200 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,446,338,235 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไมม่ี – 

 ผู้ ถือหุ้นกลา่ววา่ราคาน า้มนัมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติของธุรกิจปิโตรเคมี หากราคาน า้มนัมีความผนั
ผวน จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งไร และบริษัทมีวิธีการจดัการกบัความผนัผวนของราคาน า้มนั
อยา่งไรบ้างเพื่อทีจ่ะรักษาผลก าไรได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงวา่ ไมว่า่จะมกีารเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคาน า้มนัดิบ ลกูค้าที่ได้รับการ
สง่มอบจากบริษัทจะต้องรับภาระคา่ใช้จา่ยสว่นนี ้อยา่งไรก็ตาม ราคาน า้มนัที่เพิม่ขึน้ ท าให้บริษัทได้รับประโยชน์จากสนิค้า
คงคลงั  (Inventory gain) อยา่งที่เห็นในปี 2560 

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิม่ High Value 
Added (HVA) เพิ่มขึน้เป็น 50% ในปี 2560 และสอบถามวา่การเติบโตของรายได้จาก HVA ในปี 2561 และปีตอ่ๆ ไปจะมี
แนวโน้มเป็นอยา่งไร 
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 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา บริษัทมีรายได้จากหลากหลายช่องทาง ซึง่
รวมถงึสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity product) และกลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม  High Value Added (HVA) ซึง่บริษัท
ต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพด้านความสามารถในการท าก าไร ความต้องการในสนิค้า HVA และสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ 
Necessities เติบโตในอตัราทีใ่กล้เคียงกนัคือ 5-6 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรก็ตาม สนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ Necessities ก าลงั
ปรับตวัดีขึน้ จะสามารถท าก าไรได้มากขึน้ บริษัทจงึไมค่าดหวงัวา่ในปี 2561 EBITDA จาก HVA จะสงูถงึ 50 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากก าไรจาก HVA คอ่นข้างมคีวามคงที่และไมผ่นัผวนเหมือนกบัสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ Necessities ดงันัน้ จาก
แนวโน้มดงักลา่ว บริษัทจงึเช่ือวา่ HVA จะมีก าไรไมถ่ึง 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561 ในขณะท่ีสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ 
Necessities จะสามารถท าก าไรได้สงูขึน้กวา่เดมิ 

 นายกลัย์ เฉลมิเกียรตกิลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีแนวโน้มทีจ่ะลงทนุในธุรกิจพลาสตกิชีวภาพ (Bio-
plastic) ในอนาคตหรือไม ่

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ ในปัจจบุนัสงัคมมีความตระหนกัในเร่ืองขยะพลาสตกิมากขึน้ และบริษัทได้
ตระหนกัถึงความส าคญัในประเด็นนีอ้ยา่งยิ่งเช่นกนั บริษัทจงึได้มีการลงทนุในการรีไซเคิลขยะพลาสติกและธุรกิจนีจ้ะยงัคง
เติบโตตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง อนัเนือ่งมาจากกลุม่ลกูค้าให้ความสนใจในพลาสติกที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ดงันัน้ บริษัท
จึงจะท าการค้นคว้าเทคโนโลยีทัง้หมดที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก นอกจากนี ้ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 
(Bio-plastic) จึงเป็นธุรกิจที่ดีและมีความเป็นไปได้ที่จะลงทนุ โดยบริษัทก าลงัศกึษาในทกุแง่มมุเก่ียวกบัธุรกิจนี ้

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัเป้าหมายในการเติบโตของ EBITDA วา่จะสามารถ
เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ภายในระยะเวลา 5 ปีหรือไม ่

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจส าหรับ 4 ปีข้างหน้า และได้ทบทวนกลยทุธ์
การด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูกวา่ 200 คน จากทัว่โลก โดยแผนธุรกิจที่ได้รับการอนมุตัิลา่สดุในเดือนมกราคม 
และเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 นัน้ มีเป้าหมายทีจ่ะเพิ่ม EBITDA เป็นสองเทา่ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
อยา่งไรก็ตาม แผนธุรกิจดงักลา่วเป็นเพยีงเป้าหมายของบริษัทเทา่นัน้ ซึง่บริษัทไมส่ามารถรับรองได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัปัจจยั
และเง่ือนไขทางการตลาดอื่นๆ ด้วย 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 17 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจ านวน 4,446,338,252 หุ้น 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 805 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะจ านวน 2,602 ราย รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 3,407 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,446,338,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1623 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ปิดประชมุเวลา 16.30 น.           

 

 

 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

    

 ลงช่ือ     -พีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน์ กิตชิยัชนานนท์)  


